
PROJEKT ERASMUS+ 

2019-2021 

REGULAMIN PROJEKTU 

ERASMUS + PARTNERSTWA STRATEGICZNE – WSPÓŁPRACA SZKÓŁ 

 

realizowanego przez 

Szkołę Podstawową im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim 

pod tytułem: 

[kɔmunikaˈt͡si̯oːn] 

„Kommunikation- Komunikacja” 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa i wyjazdów (mobilności) w ramach 

realizacji projektu: „Komunikacja”. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2021 w ramach 

programu: ERASMUS + PARTNERSTWA STRATEGICZNE – WSPÓŁPRACA 

SZKÓŁ. 
3. Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów klas VI-VIII Szkoły Podstawowej im. 

Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim. 

4. Uczniowie chętni do udziału w programie Erasmus+, tworzą tzw. Grupę Projektową 

Erasmus+. Spośród uczniów z grupy projektowej wyłania się uczniów 

kwalifikujących się do udziału w wizytach projektowych. 

5. Charakterystyka projektu: 

Tematem przewodnim projektu jest tytułowa, rozumiana wieloaspektowo,  

komunikacja. Jest ona spoiwem łączącym wszystkie formy społeczne, zaczynając od 

naszych przodków aż do dzisiejszej Europy, gdzie porozumiewają się ludzie z różnych 

środowisk kulturowych i językowych. Komunikacja powinna być rozpatrywana jako 

całość, połączenie: języka, gestów (także języka migowego), wyrazu twarzy itp. 

Projekt ma na celu rozwijanie postaw zrozumienia wartości komunikacji, 

zmniejszenia uprzedzeń i promowanie kosmopolitycznego podejścia. 

6. Celami projektu są: 

a. zwiększenie motywacji do nauki języków obcych; 

b. promowanie wielojęzyczności wśród uczniów i nauczycieli; 

c. zapoznanie i rozpowszechnienie metod nauczania języków obcych; 

d. promowanie języków mniejszości; 

e. zwiększenie świadomości i otwartości na osoby posiadające trudności 

komunikacyjne, w tym osoby z niepełnosprawnościami (m. in. osób 

niewidomych, niesłyszących); 



f. kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji; 

g. integracja dzieci ze środowisk migracyjnych. 

7. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków 

Unii Europejskiej. 

8. Projekt przewiduje wymianę uczniów z krajów partnerskich: Niemiec, Polski 

Chorwacji, Bułgarii, Portugalii i Hiszpanii. 

9. Wyjazdy zagraniczne do szkół partnerskich odbywają się w terminie i kolejności 

określonej harmonogramem wyjazdów (Niemcy- listopad 2019, Hiszpania- luty 2020, 

Portugalia- maj 2020, Polska- październik 2020, Bułgaria – luty 2021, Chorwacja- maj 

2021). 

10. Językiem roboczym projektu jest język niemiecki. 

 

§ 2 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy: 

a. wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w 

realizacji projektu, podziału zadań w zespole; 

b. zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem; 

c. rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac 

przydzielonych w harmonogramie; 

d. współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład 

zespołu projektowego; 

e. przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu; 

f. uczestniczenie w spotkaniach projektowych. 

2. Uczeń biorący udział w projekcie zobowiązuje się do uczestnictwa w działaniach 

projektowych przez 2 lata, nawet po odbyciu przez danego ucznia wizyty projektowej. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są uczniowie. Nauczyciel pełni 

jedynie funkcje doradcze i kontrolne pracy uczniów. 

4. Ucznia biorącego udział w projekcie cechuje wysoka kultura osobista, nienaganne 

zachowanie oraz umiejętność pogodzenia obowiązków szkolnych z obowiązkami 

wynikającymi z udziału w projekcie. 

5. Uczeń biorący udział w projekcie uczy się języka angielskiego lub niemieckiego i 

posiada podstawową znajomość tego języka. 

6. Zgodę na wyjazd ucznia w ramach projektu na terenie szkoły partnerskiej musi 

wyrazić rodzic/ prawny opiekun w formie pisemnej. 

7. Uczniowie i rodzice zobowiązują się do zapoznania z regulaminem i dostarczenia 

pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wyjazdu. Podpisany 

dokument zobowiązuje do przestrzegania ww. regulaminu i zasad bezpieczeństwa; 

8. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów: 

a) zgoda rodziców, 

b) zgoda na udzielenie pomocy medycznej, 

c) dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego 

rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora, 

d) pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w 

wyjeździe, 

e) pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie 

wizerunku ucznia dla potrzeb projektu. 

 



§ 3 

ZASADY KWALIFIKACJI I UCZESTNICTWA W WYJAZDACH PROJEKTOWYCH W 

RAMACH PROJEKTU ERASMUS +: „KOMMUNIKATION- KOMUNIKACJA” 

1. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się z co 

najmniej z trzech osób: przedstawiciela Dyrekcji Szkoły, koordynatora projektu oraz 

nauczyciela zaangażowanego w wykonanie danego zadania. 

2. Wybór uczniów konsultowany jest z opinią Rady Pedagogicznej. Wychowawca i Rada 

Pedagogiczna wyrażają zgodę na udział ucznia w wizycie projektowej. 

3. Przy wyborze ucznia na wyjazd zagraniczny uwzględnia się: 

a. stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu; 

b. aktywny udział w pracach projektowych; 

c. stopień zainteresowania projektem i motywację ucznia; 

d. przestrzeganie terminu realizacji zadań; 

e. deklarację przyjęciu gościa z zagranicy lub w przypadku, gdy uczeń nie ma 

takiej możliwości uczestniczenie w organizacji wizyty partnerów w Polsce; 

f. szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w 

trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność; 

g. obecność na spotkaniach grupy projektowej. 

4. W sytuacji, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według 

określonych powyżej kryteriów, decyzje podejmuje koordynator wraz z nauczycielami 

z grupy Erasmus+. 

5. W sytuacji, gdy liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy liczbę uczestników 

mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa. 

6. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie 

wybrany uczeń z listy rezerwowej. 

7. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez 

uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na 

bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia. 

8. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora Szkoły i 

koordynatora projektu. 

9. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn 

zewnętrznych lub od nich niezależnych. 

 

 

§ 4 

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS WIZYT PROJEKTOWYCH 

 

1. Uczeń zobowiązuje się dostarczyć komplet dokumentów w terminie określonym przez 

koordynatora projektu. 

2. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim 

udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego 

ubioru, obuwia, itp. 

3. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń 

koordynatora projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu 

elektronicznego/telefonicznego podczas wyjazdu. 

4. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom: 

a. zakaz samodzielnego oddalania się od grupy; 

b. zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci. 



5. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego 

dnia. 

6. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu 

ruchu drogowego, itp. 

7. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre 

imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących 

inną kulturę, religię czy przekonania. 

8. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego 

udziału w projekcie, oraz zostaną zastosowane konsekwencje przewidziane w statucie 

szkoły. 

9. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą 

rodzice/opiekunowie prawni. 

10. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do 

momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo 

zmiany postanowień powyższego regulaminu. 

2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do 

komisji złożonej z Dyrekcji Szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących 

udział w realizacji projektu. 

3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej 

szkoły. 

4. Dokument obowiązuje do końca trwania projektu Erasmus+ „Kommunikation- 

Komunikacja“  w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pallottiego. 

 

  



Regulamin wyjazdu zagranicznego w ramach projektu Erasmus+ „Kommunikation- 

Komunikacja“. 

1. Stosuję się do poleceń koordynatora projektu i opiekunów. 

2. Jestem w tym stałym kontakcie elektronicznym/telefonicznym z opiekunami. 

3. Nie oddalam się samodzielnie od grupy. 

4. Nie stosuję używek w jakiejkolwiek postaci. 

5. Dostosowuję się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia. 

6. Przestrzegam przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego, 

itp. 

7. Zachowuję się kulturalnie, dbam o dobre imię swoje, rodziny, szkoły i kraju. Nie 

naruszam godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy 

przekonania. 

8. W przypadku złamania powyższych reguł, zostanę wykluczony z dalszego udziału 

w projekcie oraz zostaną zastosowane konsekwencje przewidziane w statucie 

szkoły. 

9. Jeżeli wyrządzę szkodę, to odpowiedzialność finansową poniosą 

rodzice/opiekunowie prawni. 

10. Samodzielnie poruszam się tylko po terenie i w czasie wyznaczonym przez 

opiekuna. 

Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do 

momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora. 

 

…………………….. 

Data, miejscowość 

……………………..………………....................... 

Imię i nazwisko, podpis ucznia 

 

Telefon kontaktowy uczeń: ....................................................................... 

 

Zapoznałam/em się z regulaminem wyjazdu, w którym uczestniczy moje dziecko i akceptuję 

zawarte w nim postanowienia. 

…………………….. 

Data, miejscowość 

……………………..………………....................... 

Podpis rodzica 

Telefon kontaktowy rodzice: ........................................................................... 

 


